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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

PHILOS: Εορτάζοσμε την Παγκόσμια Ημέρα Προσυύγων με το Έργο μας 

Με αθνξκή ηε ζεκεξηλή Παγθόζκηα Ηκέξα Πξνζθύγσλ, ην πξόγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο 
«PHILOS» πνπ πινπνηείηαη από ην Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) θαη 
ρξεκαηνδνηείηαη από ην Σακείν Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο (Asylum, Migration and 
Integration Fund – AMIF) ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Μεηαλάζηεπζεο & Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο δίλεη γηα κηα αθόκα θνξά ην «παξώλ». 

ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ PHILOS ηελ πεξαζκέλε ρξνληά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 35.674 εκβνιηαζκνί 
ζε ζπλεξγαζία κε έγθξηηεο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο ελώ από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2018 κέρξη 
ζήκεξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πεξηζζόηεξνη από 7.000 εκβνιηαζκνί. Παξάιιεια, αλαπηύρζεθαλ 
πξσηόθνιια αληηκεηώπηζεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαη έκθπιεο βίαο, αλίρλεπζεο ηεο θπκαηίσζεο, 
αληηκεηώπηζεο δεξκαηηθώλ θαη άιισλ ινηκώμεσλ θαζώο θαη δηαρείξηζεο ηεο κεηξόηεηαο. ηειέρε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο  εηζήιζαλ ζηα θέληξα ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο δηακνξθώλνληαο γηα πξώηε θνξά 
ζηελ Δπξώπε θνηλό ηξόπν θαη κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηεο επαισηόηεηαο θαη έρνληαο σο ζηόρν ηε 
δεκηνπξγία όζν ην δπλαηόλ πην αληηθεηκεληθώλ επηζηεκνληθώλ ζπλζεθώλ απνηίκεζεο ησλ επάισησλ 
πιεζπζκώλ. Δπίζεο, αλαπηύρζεθαλ πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ησλ πξνζθύγσλ  πνπ βνεζνύλ ζηελ 
ηαρύηεξε θαη πην νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλόηεηα.  

Με αθνξκή ηε ζεκεξηλή εκέξα, ν Αληηπξόεδξνο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ζπληνληζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
Άγεο Σεξδίδεο, πξαγκαηνπνίεζε επηηόπηα επίζθεςε ζε θέληξα θηινμελίαο πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ 
ηεο επεηξσηηθήο ρώξαο ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ην πξόγξακκα PHILOS. Ο θ. Σεξδίδεο 
επηζθέθζεθε ζηηο αξρέο ηηο εβδνκάδαο ην θέληξν ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο ζην Φπιάθην Έβξνπ 
θαζώο θαη ηα θέληξα θηινμελίαο πνπ βξίζθνληαη ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή Γξάκαο θαη ζηελ Κάησ 
Μειηά Πηεξίαο. Σελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
αληίζηνηρεο επηζθέςεηο ζηα θέληξα θηινμελίαο ηεο Αιεμάλδξεηαο, ησλ Γηαβαηώλ αιιά θαη ησλ 
Λαγθαδηθίσλ, ελώ ην επηηειείν ηνπ PHILOS ζπκκεηείρε ζηελ εκεξίδα πνπ ζπλδηνξγάλσζε κε ην 
Γ.Ν.Θ. "Παπαγεσξγίνπ" κε ζέκα: "Δηαπνιηηηζκηθή Ννζειεπηηθή: Δηαρείξηζε πξνζθύγσλ ζην 
Ννζνθνκείν". Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: https://bit.ly/2JXoA0r. Οη ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο 
ζηνρεύνπλ ζηνλ θαιύηεξν ζπληνληζκό ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηεί ην PHILOS θαη εληάζζνληαη ζην 
πιαίζην πινπνίεζεο ηεο δεύηεξεο θάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  όπνπ πξνβιέπεηαη, κεηαμύ άιισλ, ε 
ελίζρπζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πγείαο ζε πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ είηε δηακέλνπλ ζηα 
θέληξα ππνδνρήο θαη ηαπηνπνίεζεο είηε απεπζύλνληαη  ζηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο. 

Με αθνξκή ην ζάλαην ηνπ παηδηνύ ζην θέληξν θηινμελίαο Θήβαο, ν Πξόεδξνο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ, Θεόθηινο 
Ρόδελκπεξγθ, δήισζε ραξαθηεξηζηηθά: «Εθθξάδνπκε ηε βαζύηαηε ζιίςε καο θαη ηα ζεξκά καο 
ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνύ. Γηα κηα αθόκε θνξά, επηζεκαίλνπκε ηνλ πξνβιεκαηηζκό 
καο γηα ηηο θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο, ιόγσ ηνπ ζπγρξσηηζκνύ πνπ πξνθαιείηαη από ηηο απμεκέλεο 
πξνζθπγηθέο ξνέο. Η ζεκεξηλή εκέξα ζε ζπλδπαζκό κε ην ηξαγηθό ζπκβάλ είλαη ε αηηία λα 
ζπλερίζνπκε αθόκα πην δπλακηθά ην έξγν καο». 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξόγξακκα: https://philosgreece.eu  
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